
Datacenter Berget
Berget är vårt första och därmed äldsta datacenter. Vi förstod tidigt vikten av IT 
som affärsstrategiskt verktyg och betydelsen av säkra lösningar för hantering av 
stora mängder data. Därav byggde vi Berget redan år 2001 och har sedan dess säkerställt säkra 
serverlösningar. Här har ni möjlighet att förvara era servrar och datakommunikationsutrustning i 
en trygg och skyddad miljö. 

Är ni i behov av ett högre klassat datacenter eller en kombination av båda anläggningarna 
gällande förvaring av er utrustning har vi även vårt datacenter Viared till förfogande. 

Vi erbjuder flera olika hyresalternativ för att ni ska 
hitta något som passar er.

Stativplats
Att hyra stativplats innebär att ni får tillgång till yta 
för uppställning av eget skåp. Varje stativplats har 
egen kraftförsörjning och elmätare. Brandskydd, 
klimatanläggning och reservkraft delas med andra 
kunder.

Unit
Att hyra en unit innebär att ni hyr en plats i ett 
gemensamt skåp som är på 19 tum. Det går att köpa 
valfritt antal units. Fastpris gäller för el och kyla.

Pris
Priset skiljer sig åt beroende på vilken lösning ni 
väljer. Kontakta er tjänsteleverantör för en offert. 
Har ni inte någon tjänsteleverantör kontaktar ni oss 
direkt.

Servicenivå
Vi har servicetid dygnet runt alla dagar där vi 
påbörjar felavhjälpning inom 2 timmar. 

Övrig information
Ni som kund har kontrollerat tillträde till utrymmet 
dygnet runt alla dagar. Anläggningen består 
av inpasseringssystem med loggade passage, 
kameraövervakning och inbrottslarm. Nödbelysning 
finns i serverhall. 

Brandskyddet är enligt EI20 och aktiv 
rökgasdetektering finns. Anläggningen har UPS-

kraft samt redundant elförsörjning och kyla enligt 
N+1. Elförsörjning till skåp är 1*10A. 

Ni som kund installerar själv er utrustning på 
anvisad plats med hänsyn tagen till varma och kalla 
gångar.

Datacenter Berget är byggt inuti ett bergrum och 
har totalt cirka 250 kvm datacenteryta. Byggnadsår 
är 2001. 

Våra hyresalternativ

Nyfiken på mer?
Varmt välkommen att kontakta oss på 
sales@splitvision.se eller 033 - 35 72 40


